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 باشد ینم نین آناللزوماً نظر افغان جرم سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 

 ۲۱/۰۱/۲۰۲۲            : رحمت آریاپښتو ژباړه
 

 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 دویم ټوک

 برخه شپـېـتمه اوه
 

 فراه
 

 او
 د افغانستان سویلي برخې

 

 تصحیحات
 

 ډاکټر لوډویک . ډبیلو . ادمک

 
AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 

 
GRAZ –AUSTRIA 

1973 

 لودویک آدمک
 

 : لـَـکړي: وگورئ: لــَــکــَـړي

پورې  شندله دې ځایه له دیشو څخه تر  د مارگو په دښته کې یو ځای دی،: ۶۲ – ۳۹،  ۳۱ – ۱۰: لکړ تگرش

بل ځای د لنډي محـمد امین خان د سویل په ۀ تللی سړک تـېـرېـږي. )پیکاک، له بومي معلوماتو څخه(  د لکړ په نامـ

 کې واقع دی.  ۶۳ – ۴۸،  ۳۰ – ۹مایلۍ کې په  ۲۹

مایله لیرې دی  ۵۲د هلمند پر کیڼې غاړې یو کلی دی. دا کلی د بُست له کال څخه : ۶۴ – ۷،  ۳۰ – ۴۸: لــَــخــي

کورنۍ په کې استوگنې دي. بیلو وایي چې لـخي په خپله په مورچلونو او  ۴۰۰« ادو زیو»او ویل سوي چې د 

یا یوه یوه ډله په لوخو او وښو پټ چت  شمــېــرـې یو ئ. گردچاپیره مدافعوي برجونو سمبال یوه کوچنۍ کال ده

لري  یو مدافعوي برجهره ډله دغو استوگنځایونو  د لیزیو او نورزیو پرتې دي. ع، «ادوزیو»لرونکي جونگړې د 

نو هرې ډلې ځانته تحفظي بڼه خپلوي چې په ټوله کې پینځه یا شپږ برجونه دي. د استوگنځایو ډلههره په دې ډول او 

پراخ سړک په غاړو کې په نظم جوړې سوي دي، د استوگنځایونو د ۀ پورې جونگړې دي او د یو ۴۰تر  ۳۰کې له 

د : نور کلي په دغو ځایونو کې ديۀ نامـۀ په دغـهرې ډلې په پای کې برجونه والړ دي. )بیلو، صاحبداد خان(. 

 ۶۳ – ۵۲،  ۳۰ – ۳۲آباد د ختیځ په لس مایلۍ کې په  ، د گل۶۲ – ۴۸،  ۳۱ – ۳۷: مایلۍ کې ۴خاش د شمال په 

کې؛ او د لنډي محـمد امین خان د کال د شمال ختیځ په  ۶۴ – ۱،  ۳۱ – ۴۴مایله لیرې په  ۷، له میالن پښتې څخه 

  کې. ۶۳ – ۵۱،  ۳۰ – ۴۳مایلۍ کې په  ۸
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 ۶۴ – ۷،  ۳۰ – ۴۸وگورئ لخي: : لکي 

کامران څخه څلورنیم مایله پورته یو ۀ لمند د سیند پر ښۍ غاړې باندې له د  د ه: ۶۱ – ۵۰،  ۳۰ – ۵۰: لــَـکړي

په میاشت کې له دې ځایه تیر سوی وایي :" اکتوبر  دز کال ۱۸۸۴کوچنی برج او یوه جونگړه ده. میتلند چې د 

موخه د  محـمد شریف دا ځای څو میاشتې مخکې د امیر د فرمان پر بنسټ جوړ کړ او زه گومان کوم چې د امیر

دي راغلي. هم دا برج او هم جونگړه ۀ کوم گارنیزیون اچول ول خو داسې ښکاري چې تر اوسه څوک ورته نـ

سوي دي او په دې ډول قطع سوي چې ډبرو غوندې ښکاري. د برج  ړدواړه د سیند له خټو او شگو او ډبرو جو

په افغانستان او   ق لپاره وه خو ماـې د بیرئخه مخې ته یوه ستنه درول سوې او له ظواهرو ښکاري چې مو

مهال چې ۀ " دا برج محـمد شریف هغـ: اوریدلی دی." پیکاک بیا وایي چېۀ لیدلی او نـۀ بلوڅستان کې داسې شی نـ

په شریف آباد کې قدرت درلود ددې لپاره په خپله جوړ کړ چې د سیند په دې غاړه کې پر ځمکو باندې دعوی او 

ز کال کې یو ۱۹۰۳ځای ته نـېـږدې چې د سیستان نامتو بند ته نـېـږدې دی په ۀ کاک( دغـقبضه وکړي. )میتلند، پی

 خوابگاه: کلی وو. د نورو مشخصاتو لپاره وگورئ

بیابانک د سړک په  –دا د نوزادو په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د سادات کال : ۶۴ – ۳۱،  ۳۲ – ۷: الله زنگي

لیزي. )امیر خان، عپوپلزي، بارکزي او : ـې گډ قومي ديئستوگن وگړي شمالي اړخ کې پروت دی. دې کلي کې ا

 شهزاده تیموس(

د مارگو په دښتې کې د ځمکې د سطحې یوه لویه  دننه کښـېـوتلې برخه ده : ۶۲ – ۲۰،  ۳۰ – ۳۰: اللو ناور

مایله وړاندې شمال ( څو ۱۹۰۳مایلۍ کې واقع دی. )ایس. ایم. تییت  ۳۰فتح په ۀ )وگورئ مارگو( دا ناور د قلعـ

 واقع دي. « اللوۀ شکستـ» او « گردي   اللو»ـې ئلور ته 

 لنډی: وگورئ: لنډی 

مایله کښته او د چهار  ۱۷د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې باندې له خواجه علي : ۶۲ – ۴۶،  ۳۰ – ۱۳: لنډی برچي

( ۱۸۸۴د کورونو یوه ډله ده. پیکاک ) همایلۍ کې یوه کال او له خټو او څپریو یا چجو جوړ ۵۰برجک د ختیځ په 

ً په کلني ډول تنه نارینه استوگن وگړي دي چې بړیڅي او َرخشانیان دي؛ دلته  ۲۰۰وایي دلته  َمونده  ۵۰۰اوسطا

وربشې، مۍ او لږ جوار کرل  شمــېــریو  انشهمدا په تولیدیږي. عمدتاً غنم کرل کـېـږي  )سرکاري( غالت حاصل

 کـېـږي.

)کندهاري( نقد روپیو  ۱۰۰نیولی دی او د کال « جاگیر»ټول کلی په  دویال ابوزي بړیڅان دي. د لنډي ځمکو

فیټه ژوره ده، غاړو ته  ۳یارډه ارته او  ۵۰ـې ئدي. دلته سیند درې څانگې لري. سویلي څانگه  مجبورهورکړې ته 

لټ او ورو دی. نورې څانگې هم ـې( د اوبو د بهیر چکټوالی ئـې السرسی شونی دی؛ د )اکتوبر په میاشت کې ئ

ارت او ژور دی. د دغو څانگو  ډېـرـې په منځنۍ څانگه کې دی چې لږ ئهمدې څانگې ته ورته دي یوازینی ټوپیر 

 خټه ده.  ۍکې نر وبسترون

کال د کلي په ختیځ کې ده او یوه عادي غوندې کال ده. د کلي لویدیځ ته ښایسته یو مایل وړاندې د لنډي بړیڅ زړه 

رک( ال ده چې د سړک په کیڼې غاړې کېک  پر یوه گړنگ باندې والړه ده. )میتلند، پیکاک، م 

 تنه استوگن وگړي ول.  ۷۰۰کورونه او  ۱۴۰ز کال کې په دې کلي کې ۱۹۰۳په 

 پسونه او وزې درلودې. ۲۷۰، کورني څارويسره  ۸۰کلي ۀ دغـ
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 ۀ.خرواره حاصل کاو ۲۵کال  قلبې وه او هرې قلبې په منځنۍ کچې د ۲۵ـې ئکرنیزه ځمکه 

شور آَوک »ـې له ۀ ئمحـمد رضا خان نومــېـږي چې نیکــ ، ددې ځای سردارۀ. کانال خړوبــېـدپه کلی د کـُـاللک 

څخه راغلی وو. دلته دوه مشهور گودرونه دي، خو دا معلومات موږ ته د )فبرورۍ( په میاشت « ژ –شور آبک  –

. )ایس. ولاغلل چې له هلمنده په څو څو ځایونو کې پورې غاړه اوښتل شوني کې یا په داسې مهال کې په الس ر

 (۱۹۰۳ایم. ونلیس. 

کال ته نـېـږدې یو سره ۀ د هلمند د سیند پر کیڼې غاړې د خان نشین د غر: ۶۳ – ۴۳،  ۳۰ – ۳۲: لنډی اسحق زی

له خټو جوړې ساده  ۱۵۰قزیو راټوله یا غنجه څلورگوټې کوچنۍ کال ده. ددې کال تر دیوالونو الندې د اسحا

 جونگړې دي. )بیلو(

چې کله ناکله په نقشو کې د لنډي دی فیټه. دا یو کلی  ۱۹۶۲: لوړوالی: ۶۳ – ۴۷،  ۳۰ – ۳۱: لنډی محـمد امین

ولي محـمد خان په ډول هم ثبت سوی دی او د هلمند د سیند په سویلي غاړه کې د بُست د کال او رود بار تر منځ 

 ځای کې واقع دی چې سیند لویدیځ لور ته د پام وړ کوږوالی مومي. ۀ کې په هغـ نیمایي الره

د کرنیزو ځمکو خړوبول له سره تر پایه د یادو سویو بندونو په اوبو تړلي دي چې له همدغو بندونو څخه ورته 

ه داسې حالت کې له دې سیمې ته ډېـره گټه رسولې ده ځکه پ ورارسول کـېـږي. د سیند تدریجي پورته کـېـدلۀ اوبـ

ـې روښانه او ئرسوي. خاوره ۀ سینده اړول سوې ویالې یا قطع سوي ځایونه په آرامۍ ډک کـېـږي او تاوان نـ

ې د نــَـود ې( کې میسه یا د غنمو تازه سر وهل۱۹۰۳خوړینه ده او کله چې خړوبه سي ښه حاصلخیزه ده. په )

چې په پټیو کې تر یوې کچې وڅري. )ایس. ایم. ونلیس سبزو په شان گڼ ول او کروندگر څاروي پرېـښودل 

۱۹۰۳) 

یارډه ارت او د  ۲۰۰تنه میسري خیل ژوند کوي ددوی د کلي ملک محـمد امین خان نومـېـږي. دلته سیند  ۹۰۰دلته 

گودر ۀ زکال د فبرورۍ په میاشت کې( د یو ۱۹۰۳انچه ژور دی. له دې سینده پورې غاړه اوښتل )د  ۶فیټه او  ۳

چې پړسیدلي مشکونه  له سینده اوړي فیټه ژور وو او د سیالبونو پر مهال د جالو له الرې ۳چې  لالرې شونی و له

 پسونه او وزې لري.  ۳۰۰غواگانې او غوایان او  ۲۰۰لري. دلته د اړتیا وړ توکي پریمانه دي او دا کلی 

 ۱۲تر  ۶میاشتو کې د لنډي په مقابل لوري کې له سته. د مارچ او اپریل په ۀ دلته د سیند پر غاړه هیڅ ډول کښتۍ نـ

 (۱۹۰۳وي. )ایس. ایم. بومي معلومات ۀ فیټو پورې اوبـ

دا د هلمند کیڼه غاړه ده چې کرل سوې ده.  په ښۍ غاړه کې دښته دومره مماس مومي  له هزار جفته تر لنډي پورې

 وبه او وکري. سي چې ځمکه خړۀ چې د دښتې تر شخو پیچومو الندې څوک څه کوالی نـ

د لنډي تر سیمې الندې برعکس حالت توپیر مومي او د رسوبي خاورو سطحې د سیند په ښۍ غاړه کې لیدل کـېـدای 

 سي. )بیلو(

راټولوي او له سویل ۀ دا یو سیندگی دی چې د خواجه مزار د دښتې ټولې اوبـ: ۶۴ – ۳۲،  ۳۲ – ۲۸: لنډی ناو

 ـږي او له دو آبه لږ پورته د موسی کال سیند ته ورغوځي. )یوسف شریف(ختیځ لورې د موسی کال پر روډ راکوزې

له جیلیجي څخه تر هلمنده د تللي دښتـني سړک په اوږدو کې له جیلیجي څخه : ۶۲ – ۳۲،  ۲۹ – ۵۵: لنگِر سلطان

رت ویس اوسنۍ نقشې د زیا(. ۱۹۰۳دلته تروې دي.)بومي معلومات ۀ مایله لیرې یوه مرحله ده. د څښاک اوبـ ۶۳

، ۳۳ – ۱۵مایلۍ کې په  ۵ـې د شینډنډ د سویل ختیځ په ئیو : څو کلي ستهۀ ځای ښیي. د لنگر پـه نامـۀ قرني په نامـ
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کاه د سویل ۀ ـې د قلعـئکې او بل  ۶۳ – ۴۰، ۳۲ – ۳مایلۍ کې په  ۱۷ـې د دالرام د ختیځ په ئکې، بل  ۶۲ – ۱۱

 . کې واقع دي ۶۱ – ۳۲، ۳۲ – ۱۷ختیځ په 

د هاروت روډ دلتا ته د لپې نوم په دې ورکړل سوی دی چې وخت په وخت په   : ۶۱ – ۱۵،  ۳۱ – ۴۰: لپـي

مایل مربع یا  ۱۰ـې وسعت له ئصبري هامون کې د اوبو په اندازې او کچې پورې تړلې ده. په دې وروستیو کې 

بوټي خپل ځای د مالگې  سره یدلواو په بوټو پوښلی دی. لږ پورته د ځمکې له لوړ رقم ته رسـېـږي ېورته نـېـږ

 بوټو ته ورکوي.  ورسوباتو، ښورې او څو د شین غز

ـې ددې سیمې ختیځواله د پووندې وروستۍ څنډه ده ئدې ځای ته هاروت روډ د دوه وو کالونو له الرې ننوځي، یو 

درک کـېـدونکي ۀ نـ ځمکه پهچې ـې ختیځواله کانال دی چې له دې سیمې درې مایله وړاندې دی. له دې ئاو بله 

توگه د اوبو تر ژیو پورې ډوبـېـږي دا کانالونه هم تقریباً له منځه تلونکي دي. لویدیځ کانال د اوبو عمده بهیر دی. 

چې دغه ځای  ید  توگه د کانال په بستر کې روانۀ درې مایله پورته له هامون څخه ددې کانال د اوبو بهیر په ښـ

ځای د هغو مسافرینو لپاره د دمې نیولو لپاره ۀ . دغـستهوښانو څړ ځای او نور بوټي نومـېـږي او دلته د ا «کني»

ته راځي. ددې سیمې په لوړو ځایونو کې د هامون د اوبو  «دو راه»یا  «خف»غوره ځای دی چې په فارس کې 

په ټول چم گاونډ  سیمې دـې درویش حسن نومـېـږي. دا ئکورونو یو استوگنځی ده چې کد خدا  ۲۰نـېـږي د  خوا ته

  او  د هغو شپنو د راټولیدلو ځای دی چې خپلې رمي په لپي کې پیایي.  کې د استوگنې یوازینی ځای دی

غرنیو لړیو څخه دلته هامون ته دغو درو ته راځي او لویدیځو  لهدرویش حسن له ټولو هغو کوچیانو څخه چې 

په شان ۀ د ولسوالۍ د سیمور فارسیوان دی او ددخپلې کـېـږدۍ دروي  مالیات ټولوي. درویش حسن د هوکت 

 اوگډوډ بلوڅان دی  خلک پاتې نور کې استوگن وگړي هم فارسیوانان دي. خو دوی ځانونه قزلباشان بولي. په دوی

ـې ریکي بلوڅان دي، ریکي د بلوڅانو یوه قومي څانگه ده چې لیرې د سیستان په سویل کې په جلک ئدوه کورنۍ 

توگن دي. ددې څانگې هغه ډله کسان چې دلته په لپي کې استوگن دي د مرحوم میر سابق ریکي له او مشخیل کې اس

آزاد خان کشر میر د خارانو له سیمې څخه د مرحوم د خاران له سردار سره په سخته دښمنۍ کې وو.  قومه دي چې

د کورنۍ له څو تنو نورو ۀ او ددۀ ـې ونیوئپه میر سابق خان باندې ناببره برید وکړ، ژوندی  خان،  عظیم میر زوی

  ، په دوی د ریکي د قوم د مشر ماشوم زوی هم شامل وو. ۀـې په وینو لمبولو وواژئغړو سره 

ـې غوښتل د خاران د سردار ۀ ئله دې غم لړلې پـېــښـې وروسته د میر سابق قومي وگړو سیستان ته کډه وکړه او نـ

 نور نـېـږدې وي.  ته ۀو یا هغـد ځواک سیمې اۀ له داسې وحشت سره د هغـ

« متاع»ی. دی له هغو څخه هنجه پلوري او په دې لدرویش  حسن د دو راه له خلکو سره ښې او دوستانه اړیکي پال

غیرانو کـېـږي. دا ډل سوداگري یو کوچنی قاچاق دی. د  ۵۰۰تر  ۴۰۰د زوی په وینا له ۀ کې کلنۍ تبادله د هغـ

ول کـېـږي او هر څوک چې له دې ځایه اوړي را اوړي او هنجه له ځان سره وړي ورکۀ هنجې هیڅ ډول مالیه نـ

هر کال د هنجې او لرگیو یو کاروان له همدې ځایه د هلمند د درې او نوشکي له  لري.ۀ اجازه لیک یا پاسپورت نـ

ولسوالۍ په غرونو غیرانه وه. دا بوټی د دوراه د  ۳۲ز کال کې د هنجې بیعه من په ۱۹۰۴الرې کویټې ته ځي. په 

 کې پریمانه دی. 

یو شمیر څاه گانو ته نیږدې سره ،  ډلې ۍکوچن ېز کال کې ساالر خان، کــُـرخیل، له خپلو رمو او له خپل۱۹۰۴په 

، دوی په یوې پراخې درې کې استوگن سول چې د درویش  حسن د جونگړو د شمال واړول گزي نومـېـږي   چې
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 

ۀ د هاروت روډ د ختیځ کانال په خولـ ی ځایز کال کې وروستنی یاد سو۱۹۰۴په  .همایلۍ کې واقع د ۲۰لویدیځ په 

اوسنۍ نقشې یو ځای په دغه سیمه کې د (. ۱۹۰۴څو مایله لیرې واقع ول. )ایس. ایم. تییت، څخه کې د اوبو له ژۍ 

 یادوي. ۀ دشت  هاروت یا د هاروت د دښتې په نامـ

مایله لیرې  ۲۱مایله او د نوزادو له سویل څخه  ۲۹له گرشک څخه  په نوازدو کې: ۶۴ – ۱۷،  ۳۲ – ۵: الر

هرات ته د تللي سړک پر غاړې یو کلی دی. دا کلی په دښتې کې واقع دی او یوه کوچنۍ کال لري. دا کلی د کاریز 

ـېـدای ـې پریمانه کروندې دي. دلته د څارویو خوراک توکي موندل کئپه ډېرو اوبو سمبال دی او په چم گاونډ کې 

 سي. 

مایلۍ کې چې له گرشکه تر هراته سړک باندې لومړۍ مرحله کـېـږي واقع  ۱۱دا کلی د سادات د کال د لویدیځ په 

،  ۳۲ – ۸کې او بر الر کلی په  ۶۴ -۱۷،  ۳۲ – ۵دلته اوس دوه کلي دي کوز الر کلی په دی. )کانولي، میتلند( 

 . کې واقع دي ۶۴ – ۱۷

کورونه په کې مــېـشت دي.  ۱۵۰لیزیو عپه زمینداور کې یو کلی دی او ویل سوي چې د : ۶۴، ـــ  ۳۲ـــ : الرکند

 )صاحبداد خان(

 ۱۵فتح کښته یو بلوڅ کلی دی چې ۀ د هلمند د سیند پر ښۍ غاړه باندې له قلعـ: ۶۱ – ۵۰،  ۳۰ – ۳۸: الروبی

 پسونه او وزې لري.  ۳۰۰، او ويکورني څارسره  ۱۰۰تنه دی. دوی  ۶۰ـې ئکورونه لري او د وگړو شمـېـر 

 خرواره حاصل کوي. همدلته یو گودر هم سته. ۱۵ـې ئددې ځای کرنیزه ځمکه څلور قلبې ده او هره قلبه 

 (۱۹۰۳)ایس. ایم. ونلیس ۀ. ددې کلي ملک عمرشاه نومــېـد

 

 نور بیا

 نیالش جو
 

او الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک ټولی  لینک قدرمنو لوستونکو! تاسو تر دغه یادونه:
 برخي لوستی شی.دوېم ټوک ټولي 
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